
EKOFILM … filmy pro festivalové ozvěny
(závazná pravidla zapůjčení)

Hlavním pořadatelem mezinárodního festivalu EKOFILM je Ministertsvo životního prostředí (MŽP) a na 
základě STATUTU také garantem právní čistoty veřejných projekcí soutěžních filmů. Je ale třeba ze strany 
pořadatele respektovat tato pravidla : 

 projekce vybraných filmů bude realizována a propagována pod názvem „Ozvěny Ekofilmu“ (dále 
jen „projekce“)

 projekce bude nekomerční – zapůjčení filmů bude bezplatné stejně jako vstup na tyto projekce 
 filmy  jsou pro projekce k dispozici na nosičích DVD a jsou v originální i české verzi
 filmy, ani jejich části, není dovoleno dále šířit (kopírováním nosičů, elektronicky, zapůjčením 

třetím osobám atd.) nebo jakkoli zasahovat do jejich originálního původního znění / obsah 
 zájemce o projekce uvede v objednávce tyto NUTNÉ informace: 

 1. termín konání 
 2. místo konání 
 3. seznam uváděných filmů 
 4. termín dodání i vrácení filmů
 5. kontaktní osobu pořadatele 
 6. cílové skupiny 
 7. předpokládaná návštěvnost
 8. případně webové stránky, na kterých bude projekce propagována 
 9. souhlas s těmtito závaznými pravidly zapůjčení 

 Objednávka filmů bude zaslána kontaktní osobě nejméně 14 dnů před konáním projekcí, pro 
které se žádá zapůjčení filmů

 objednávky se přijímají elektronicky na e-mail KONTAKTNÍ OSOBY: romana.trubacikova@mzp.cz 
 seznam filmů společně s anotacemi a dalšími informacemi volně k využití je na stránkách 

http://www.ekofilm.cz/ozveny/ 
 DVD filmů je možné vyzvednout po předběžné dohodě osobně u KONTAKTNÍ OSOBY, v případě 

uvedení přesné doručovací adresy pořadatele je možno sjednat zaslání i poštou. Pořadatel zajistí 
jejich včasné vrácení zpět na stejnou adresu osobně a nebo i poštou v dohodnutém termínu

 pro propagaci veřejných projekcí je třeba použít oficiální logo EKOFILMU, které bude zasláno 
elektronicky kontaktní osobě organizátora po potvrzení objednávky. Užití loga na propagačních 
materiálech pořadatele nebo na jeho webových stránkách je nutno před jeho publikováním zaslat
ke schválení KONTAKTNÍ OSOBĚ

KONTAKTNÍ OSOBA: 

Ministerstvo životního prostředí 
Romana Trubačíková

Vršovická 65
11000 Praha 10
tel. 267 122 272

http://www.ekofilm.cz/ozveny/
mailto:lucie.erbenova@mzp.cz

